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Przewodniczący Grzegorz Schetyna
na szczycie EPL w Brukseli

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz
Schetyna uczestniczył w szczycie Europejskiej Partii Ludowej, który odbył się 28 czerwca w Brukseli.
Najważniejszym tematem szczytu największej europejskiej rodziny politycznej była sytuacja, w jakiej

znalazła się Unia Europejska po Brexicie.
„Decyzja Brytyjczyków to zła wiadomość dla
Europy, ale musimy przygotować scenariusze na
przyszłość w tej nowej rzeczywistości”, powiedział
Grzegorz Schetyna.
W szczycie uczestniczyli również m.in. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude
Juncker, Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Joseph Daul oraz Przewodniczący Grupy EPL
w Parlamencie Europejskim Manfred Weber. Na
szczyt przyjechali również szefowie rządów oraz
głowy państw - Kanclerz Niemiec Angela Merkel,

Unia Europejska po referendum
w Wielkiej Brytanii
Podczas debaty na temat konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28-29 czerwca przedstawiciele Grupy EPL zabrali głos w sprawie wyników referendum w Wielkiej Brytanii.
Manfred Weber | Przewodnicący Grupy EPL
„Należy respektować wynik referendum w Wielkiej
Brytanii, ale nie można prowadzić nieformalnych rozmów. Wiadomo, że rynek wewnętrzny jest połączony
z podstawowymi swobodami Unii Europejskiej. Dlatego nie do przyjęcia byłoby dalsze prowadzenie takiego
rynku, podczas gdy obywatele staliby pod zamkniętymi drzwiami. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że
nie będzie żadnej blokady, jeśli Brytyjczycy nie będą
wiedzieli co zrobić z wynikiem referendum. Powinni
zatem zastanowić się jak postępować, ale pozostałych
27 państw członkowskich nie może czekać w miejscu
i musi iść dalej.
Obywatele europejscy patrzą z uwagą na Londyn
i wiedzą, że jest to problem brytyjski, a nie problem Unii
Europejskiej. Dlatego dziękuję panu Przewodniczącemu Junckerowi za wyraźne wskazanie, że Farage

i Johnson, czyli brexitowi zwycięzcy, opuszczają już
statek. Nigela Farage’a dzisiaj nie ma, być może już zrobił sobie wakacje. To, co zrobili ci przywódcy, jest moim
zdaniem tchórzliwe, gdyż ucierpiała wiarygodność polityki. I na to trzeba zwrócić uwagę w przyszłości.
Musimy w Europie pamiętać, że część suwerenności się oddaje. Musimy więcej rozmawiać o Europie korzystnej dla obywateli. Panuje mit, że Europa nie działa.
Ale w ciągu ostatniego półrocza pokazaliśmy, jak wiele
spraw posunęliśmy naprzód.
Potrzebujemy Europy odpowiedzialnej. Nie ma
sensu przypisywać poszczególnym graczom winy.
Wiadomo, że potrzebujemy demokracji, potrzebujemy
działania. Także w kontekście krajowych partii politycznych potrzebujemy więcej demokracji i odpowiedzialności, a nie populizmu. Musimy budować demokrację i
konkretne rozwiązania.”

premierzy Viktor Orbán (Wegry), Mariano Rajoy
(Hiszpania), Enda Kenny (Irlandia) i Boyko Borissov
(Bułgaria) oraz prezydenci Klaus Iohannis (Rumunia) i Nicos Anastasiades (Cypr).
Przewodniczący Schetyna wraz z Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PO Sławomirem Neumannem, Sekretarzem Generalnym PO
Stanisławem Gawłowskim oraz Skarbnikiem PO
Mariuszem Witczakiem odbyli również robocze
spotkania z Przewodniczącym Delegacji PO-PSL w
Grupie EPL w Parlamencie Europejskim Januszem
Lewandowskim oraz z członkami Delegacji PO-PSL
w Grupie EPL.
Janusz Lewandowski | Przewodniczący
Delegacji PO-PSL w Grupie EPL
„Usłyszeliśmy od premiera Camerona, że
brytyjskie referendum było wielkim zwycięstwem demokracji. Jeszcze kilka takich zwycięstw demokracji, a zrujnowany może być dorobek kilku pokoleń,
które pomne kataklizmów XX w. budowały europejską
przestrzeń bez konfliktów, bez wojen, bez granic i bez narodowych uprzedzeń. Jeszcze kilku takich polityków jak
gwiazdorzy Brexitu, z Nigelem Faragem na czele, a może
być tak, że rozproszone i poróżnione zachodnie demokracje będą bezradne w globalnym świecie, który nie uznaje
naszego systemu wartości. Demokracja wygrywa wtedy,
kiedy spór polityczny służy edukacji ludzi w sprawach
publicznych. Natomiast triumf populizmu, sztucznie rozbudzonych lęków i uprzedzeń, trudno nazwać wygraną
demokracji. Ofiarą tej kampanii byli również polscy imigranci, którzy w znakomitej większości jadą ciężko pracować, by mnożyć swój dobytek i działać na rzecz dobytku
Wysp Brytyjskich. Nie może być tak, że mogą być w tej
chwili ofiarą haniebnych incydentów. Ich interes musi być
chroniony również w rozmowach z Londynem. Nie będzie
zgody na otwarty rynek europejski, na towary, na usługi
i kapitał bez otwartego rynku angielskiego dla kontynentalnej Europy, na przepływ pracy, na szukających pracy.”
Andrzej Grzyb | Współprzewodniczący
Delegacji PO-PSL w Grupie EPL
Wszyscy z powagą, z przejęciem, ale
i z przykrością przyjęliśmy decyzję wyrażoną w wyniku referendum. Wydaje się, że nawet sami
Brytyjczycy wydają się zaskoczeni swoją decyzją, i również trochę zaniepokojeni. Częstokroć istnieje taka pokusa, aby za problemy krajowe obwiniać odległą Unię, bo
łatwiej jest powiedzieć, że to zrobiła Bruksela. Natomiast
czynimy to na potrzeby debaty krajowej. Spodziewamy
się w wyniku tego takich efektów jak Brexit, ale również
takich efektów jak referendum w Holandii. Nie koncentrujmy się na drobiazgach, tylko na strategicznych decyzjach. Wielka Brytania musi podjąć kolejny krok: wdrożyć
artykuł 50, ale również po stronie Wielkiej Brytanii, jeżeli
chce korzystać ze wspólnego rynku, jest zabezpieczenie
czterech swobód. Po stronie tych, którzy byli za Brexitem, jest również zabezpieczenie praw obywateli takich
państw jak również Polska.
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Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci
i informacji w obrębie Unii
By skuteczniej zapobiegać atakom i stratom, UE wypracowała
pierwsze ogólnounijne zasady cyberbezpieczeństwa. Parlament
przyjął dyrektywę, która nakłada na firmy świadczące podstawowe
usługi internetowe nowe wymagania odnośnie wytrzymałości ich
systemów na ataki hakerów. Chodzi o takie dziedziny jak energia,
transport, bankowość i ochrona zdrowia oraz usługi cyfrowe.

Michał Boni
Dyrektywa dotycząca cyberbezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla europejskiego bezpieczeństwa. Mimo
iż bezpieczeństwo leży w zakresie kompetencji krajowych, cyberbezpieczeństwo – ze względu na transgraniczny charakter Internetu – powinno być objęte europejską, w pełni
zharmonizowaną polityką. To też okazja dla rozwoju biznesu związanego z cyberbezpieczeństwem i wzrostu gospodarczego.

Synergia między funduszami strukturalnymi
a programem „Horyzont 2020”
Posłowie debatowali na temat synergii europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), programu „Horyzont 2020”
oraz innych programów UE zarządzanych bezpośrednio przez
Komisję w obszarze badań, innowacji i konkurencyjności.

Jerzy Buzek
Przed nami ocena śródokresowa „Horyzontu 2020”,
a także przygotowania do 9. programu ramowego.
Istotne jest przyjrzenie się kwestii wydawania środków
w „Horyzoncie 2020”, a także w funduszach strukturalnych, zwłaszcza gdy chodzi o różnice w udziale w „Horyzoncie 2020”
krajów tak zwanej „trzynastki” i reszty Unii. Przede wszystkim chodzi
o to, żeby fundusze strukturalne wydawać na poważne inwestycje
w przyszłość, a nie tylko sprawnie je wydawać, a równocześnie ukończyć europejską przestrzeń badawczą oraz realizować strategię Europa 2020.

Janusz Lewandowski
UE ma zróżnicowany poziom innowacyjności gospodarki i różny sposób sięgania po fundusze europejskie.
Północ i Zachód sięgają po „konkurencyjność”. Południe
i tzw. nowe kraje sięgają po „kohezję”. Ale nic nie zabrania krajom kohezyjnym przeznaczania znacznej części swoich
środków na badania, rozwój i innowacyjność. Ale ta grupa krajów
w ramach catching-up rozwiązuje inny problem synergii niż wskazany
we wspólnym projekcie rezolucji. To jest synergia między finansowaniem uniwersytetów, jednostek badawczych i instytutów a biznesem.
Powinna być ona szczególnie nagradzana w rozdziale środków strukturalnych w biedniejszych krajach.

Interpretacja prawa podatkowego i inne środki
o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2)
Grupa EPL nalega na szybkie rozpoczęcie prac komisji śledczej ds.
zbadania Panama Papers. Głos w tej sprawie zajęła prof. Danuta
Hübner, główny negocjator z ramienia Grupy EPL sprawozdania
Komisji Specjalnej TAXE 2.

Danuta Hübner | w imieniu Grupy EPL
Nie chcemy ujednolicać stawek podatku od przedsiębiorstw, ale przedmiot opodatkowania i jego miejsce.
Chcemy wprowadzenia zasady obowiązku płacenia podatków w miejscu, gdzie działalność przynosi zyski. Tak
długo, jak każde z państw członkowskich będzie tworzyło niezależne
od siebie polityki podatkowe, tak długo istnieć będą luki i niedopasowania pomiędzy krajowymi systemami podatkowymi. Jedyną gwarancją unikania opodatkowania jest silniejsza współpraca pomiędzy
państwami członkowskimi. Potwierdziły to prace Komisji.

Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na
rynku pracy
W niewiążącej rezolucji posłowie zauważają, że umożliwienie
uchodźcom i azylantom pracy w krajach przyjmujących ma nie tylko
pomóc przywrócić im godność, ale też zmniejszyć obciążenie dla
budżetów publicznych. Programy integracji powinny jednak podkreślać konieczność nauki języków i zwracać uwagę na lokalne stopy
bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych.

Elżbieta Łukacijewska
Unia boryka się z dużym bezrobociem, imigracją swoich
obywateli. Europejczycy nie rozumieją, dlaczego ich prawa i pomoc socjalna mają być mniejsze niż pomoc skierowana do uchodźców. Trudno dzisiaj o dobrą politykę,
która walczy z wykluczeniem społecznym uchodźców. Jednakże bez
nauki języka, bez edukacji uchodźców, bez szczerej odpowiedzi na
pytanie: dlaczego coraz więcej Europejczyków jest przeciwko imigrantom i uchodźcom, bez zrozumienia i akceptacji mieszkańców Europy
każda, nawet najlepsza polityka jest skazana na klęskę.

Perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia
w dziedzinie handlu i inwestycji
Posłowie debatowali na temat nowej strategii Komisji pt. „Handel
z korzyścią dla wszystkich – W kierunku bardziej odpowiedzialnej
polityki handlowej i inwestycyjnej”, która porusza również tematy
norm społecznych i środowiskowych, praw człowieka i odpowiedzialności biznesu.

Jarosław Wałęsa | w imieniu Grupy EPL
Istnieje ogólny brak wiedzy na temat polityki handlowej
UE w naszych okręgach. To przeszkadza jej w byciu skuteczną. Poza Brukselą ludzie i przedsiębiorstwa dowiadują
się o naszych inicjatywach dotyczących polityki handlowej
zbyt późno, aby móc wpłynąć na wynik. Musimy znaleźć sposób, aby
poinformować ich o naszych inicjatywach na czas. I musimy mieć mechanizm weryfikacji wkładu stowarzyszeń branżowych w Brukseli tak,
aby być pewnym, że naprawdę mówią w imieniu przemysłu UE.

Jednominutowe wystąpienia w znaczących
kwestiach politycznych
Dariusz Rosati
Z zadowoleniem przyjmuję, że 1.07.2016 r. Rada przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji za działania destabilizacyjne na Ukrainie. W 2015 r. wszystkie 28 państw UE
jednogłośnie zdecydowało o uzależnieniu trwania sankcji
do pełnej realizacji Układu z Mińska. W ciągu ostatnich dni słyszeliśmy
o dalszych ofiarach ataków sił separatystów wspieranych przez Rosję.
Jest niespodzianką dla mnie, że w wielu państwach UE możemy teraz
usłyszeć głosy za osłabieniem lub nawet zatrzymaniem sankcji. Wzywam Radę i Komisję, by powtórzyć, że każde osłabienie sankcji jest ściśle
uzależnione od pełnego wdrożenia umów z Mińska przez Rosję.

Sekretariat Komitetu Nadzoru OLAF
PE przyjął sprawozdanie, którego celem jest zwiększenie niezależności sekretariatu Komitetu Nadzoru OLAF, a tym samym zapewnienie skuteczniejszego funkcjonowania Komitetu Nadzoru.

Julia Pitera
Parlament wielokrotnie wzywał Komisję do wprowadzenia
regulacji zwiększającej niezależność funkcjonowania sekretariatu Komitetu Nadzoru OLAF. Dotychczasowe zasady
budziły uzasadnione obawy co do możliwości występowania konfliktu interesów. Zmiana rozporządzenia była pilnie potrzebna.
Przesunięcie środków sekretariatu Komitetu Nadzoru z linii budżetowej
i planu zatrudnienia OLAF-u do linii budżetowej i planu zatrudnienia KE
pozwolą na osiągnięcie takiej niezależności.

Pozataryfowe bariery na rynku żywności
Debata Parlamentu Europejskiego na temat pozataryfowych barier
na rynku żywności to następstwo zapytania skierowanego przez
przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego do Komisji Europejskiej.

Czesław Siekierski
Coraz częstsze wprowadzanie przez państwa członkowskie na rynku wewnętrznym pozataryfowych barier dla
eksporterów żywności jest sprzeczne z prawem UE i podważa jedną z jej czterech podstawowych swobód - przepływ towarów. Takie działania są dyskryminacyjne i wpływają także
na konkurencyjność na rynku wewnętrznym. Mogą mieć negatywne
skutki dla gospodarki UE. Biorąc pod uwagę poważny kryzys, z którym
boryka się obecnie europejski sektor rolny, jest to tym bardziej istotne.
Dla jego zażegnania konieczne jest m.in. właściwe funkcjonowanie
rynku wewnętrznego.

Ochrona osób zgłaszających zachowania
nieetyczne
Posłowie debatowali o ochronie przed negatywnymi konsekwencjami
osób zgłaszających przestępstwa korupcyjne, które działają w dobrej
wierze i na uzasadnionej podstawie.

Julia Pitera
Sygnaliści powinni być chronieni, gdyż znając wewnętrzną organizację instytucji i mechanizmy jej funkcjonowania mogą najszybciej zareagować, gdy spostrzegą
zjawiska zagrażające innym pracownikom, instytucji lub
przynoszące szkody poza nią. Ich aktywność ma zasadnicze znaczenie dla ujawniania nieprawidłowości, więc ochrona taka powinna być
gwarantowana prawem i wzmocniona w całej Unii, gdy celem działania sygnalisty jest ochrona ogólnego interesu publicznego przez
działanie w dobrej wierze.

Przygotowanie programu prac Komisji
na rok 2017
PE przyjął rezolucję z zaleceniami do programu prac Komisji Europejskiej w 2017 roku. Zatrudnienie, prawa socjalne i bezpieczeństwo
powinny znaleźć się wśród priorytetów - uważają posłowie.

Andrzej Grzyb
W działaniach legislacyjnych, jak i aktach wykonawczych Komisja powinna ograniczyć się do środków,
które są niezbędne, zaś zrezygnować z takich, które
obywatelom kojarzą się z przeregulowaniem, z biurokracją. Tam, gdzie do właściwego funkcjonowania wspólnego rynku
nie jest konieczne ujednolicenie standardów, pozostawmy to państwom członkowskim. Tam, gdzie musimy konsolidować wspólny
rynek, trzeba egzekwować europejskie standardy, na przykład bronić
swobody przepływu osób czy świadczenia usług.

Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Europosłowie debatowali na temat globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W dyskusji
udział wzięła wysoka przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Federica Mogherini.

Bogdan Zdrojewski
Powinniśmy pamiętać, że solidarność w Europie musi
być oparta na poszanowaniu różnorodności i suwerenności, ale jednocześnie tym, którzy walczą o suwerenność, musimy cały czas podpowiadać, że suwerenność
nie może redukować wewnętrznej solidarności w Europie. Mamy
gigantyczny kłopot z wewnętrznym komunikowaniu się w Europie.
Dla Hiszpanii czy Portugalii bezpieczeństwo nie jest dziś ważne, bo
nie odczuwają zagrożenia. Dla Polski, Litwy, Estonii i Łotwy jest ono
kluczowe. Musimy o tej różnorodności też pamiętać.

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka
i demokracji na świecie za rok 2015
W przyjętym sprawozdaniu podkreślono, że rok 2015 przyniósł wiele wyzwań dla UE i społeczności międzynarodowej. Opisano też,
jak UE stara się zapewniać przestrzeganie praw człowieka podczas
konfliktów i kryzysów.

Andrzej Grzyb | w imieniu Grupy EPL
W obszarze praw człowieka i demokracji rok 2015 był
bardzo trudny, by nie powiedzieć – dramatyczny, bowiem i konflikty zbrojne, i trwające walki, jak i natężenie
ataków terrorystycznych, a wraz z tym ofiary tychże, to
również coś, co zagraża demokracji, co zagraża przede wszystkim
bezpieczeństwu poszczególnych obywateli. Mówi się, że ponad 60
milionów ludzi zmieniło miejsce zamieszkania. Był to kolejny rok
pogarszającej się na świecie sytuacji chrześcijan i innych mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych, w szczególności na
Bliskim Wschodzie.

Rewizja wieloletnich ram finansowych
2014-2020 jest nieunikniona

Rewizja wieloletnich ram finansowych 2014-2020
(WRF) jest nieunikniona, jeżeli Unia ma efektywnie
reagować na nowe wyzwania i osiągnąć swoje polityczne cele - zdecydowali posłowie do Parlamentu
Europejskiego przyjmując zdecydowaną większością głosów raport autorstwa Jana Olbrychta (PO).
Sprawozdanie jest pierwszym oficjalnym głosem
jednej z instytucji unijnych na ten temat. Komisja
Europejska, zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, musi przestawić swoja propozycję
przeglądu WRF do końca roku.

Kontakt do Posła

Jan OLBRYCHT
Tel: +32 (0)2 2845511
jan.olbrycht@europarl.europa.eu

„Parlament Europejski dał wyraźnie do zrozumienia, że oczekuje od Komisji Europejskiej działań
zdecydowanych, nie tylko gruntownego przeglądu
budżetu i polityk, ale także propozycji konkretnych zmian” – powiedział po głosowaniu poseł
Jan Olbrycht. „Możliwości budżetu UE osiągnęły
swoje granice a wbudowana w nim elastyczność
nie jest już wystarczająca. Potrzebne są dodatkowe środki, podniesienie maksymalnych pułapów
na wydatki. Parlament pokazuje między innymi jak
częściowo finansować nowe zadania”– podkreślił.
Jak zaznaczył posłowie proponują wachlarz
zmian, jeżeli chodzi o dostosowanie mechanizmów elastyczności. Podkreślają także, że każde
euro raz zatwierdzone w unijnym budżecie powinno zostać wydane. „Środki anulowane według
zasad polityk sektorowych powinny zostać przeznaczone na finansowanie nowych zadań. Nadwyżka budżetowa powinna pozostać w budżecie,
a nie być zwracana poszczególnym państwom
członkowskim” – powiedział.

Kontakt dla Prasy

Agata Byczewska
Biuro prasowe Grupy EPL
agata.byczewska@europarl.europa.eu

Janusz Lewandowski
autor projektu opinii Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Mamy mniej pieniędzy, natomiast kompetencje
UE rosną. Pojawiły się nowe potrzeby wymagające sfinansowania, czyli migracja, uchodźcy,
walka z terroryzmem. Dlatego oczekiwania Parlamentu wobec Komisji są wyjątkowo wysokie
- oczekiwania, aby to była rzeczywista rewizja.
Jeśli chodzi o komisję ITRE, oczekiwanie jest
jedno - aby nowe priorytety, które się pojawiły,
nie były finansowane kosztem starych priorytetów, bo takie programy, jak Horyzont, COSME,
Galileo czy Copernicus też mają bardzo przyszłościowy charakter.
Bogdan Zdrojewski
autor projektu opinii Komisji Kultury
i Edukacji
Wieloletnie ramy finansowe i debata o nich to de facto
debata o kondycji finansów europejskich, o kondycji
Europy od strony ekonomicznej. Jak wypada ta kondycja? Jest ciężko, ale też nie najgorzej. W imieniu
komisji chcę podkreślić konieczność dbania o gwarancje finansowe dla takich programów, jak Kreatywna Europa, Erasmus+, Europa dla obywateli, ale
także niedopuszczanie do tego, aby były zaległości
w płatnościach.

Nowa agencja Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej
pomoże zarządzać migracją i zwiększy bezpieczeństwo
Posłowie do Parlamentu Europejskiego debatowali o utworzeniu nowej agencji Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Główny negocjator ze strony
Parlamentu Europejskiego, europoseł Grupy EPL Artis Pabriks powiedział: „Po
raz pierwszy w historii UE zgodziliśmy się stworzyć agencję z 1500 strażnikami
granicznymi, którzy mogą zostać rozlokowani w ciągu kilku dni. Ponadto stworzyliśmy agencję z większymi uprawnieniami, zwiększonymi obowiązkami, która
może zapewnić pomoc każdemu państwu członkowskiemu. Nikt nie może zmusić żadnego kraju do przyjęcia pomocy. Ale jeśli nie potrafisz kontrolować swoich
granic, nie możesz korzystać z otwartych granic wewnętrznych.”
Nowa agencja pomoże zarządzać migracją i potencjalnymi związanymi z nią
zagrożeniami, tym samym przyczyniając się do rozwiązania przestępczości o
wymiarze transgranicznym. „Agencja nie jest panaceum, które mogą rozwiązać
kryzys migracji, ale jest to element w budowaniu bardziej bezpiecznego środowiska w UE. Utworzenie agencji w tak krótkim czasie to sygnał, że UE może być
skuteczna i może działać w sytuacjach potrzeby”, podsumował Pabriks.
Nowa Europejska Agencja Graniczna i Przybrzeżna to Agencja Frontex, ale
z rozbudowanymi zadaniami. Będzie ona miała większe uprawnienia i obowiązki, i będzie w stanie zapewnić pomoc dowolnemu krajowi UE, który zmaga się
z niewspółmierną presją migracyjną lub innymi potencjalnymi problemami na
granicach zewnętrznych. Co ważne, jeśli dany kraj UE nie będzie chciał współpracować z nową agencję do tego stopnia, że zagrozi to prawidłowemu funkcjonowaniu strefy Schengen, inne kraje UE będą mogły w ostateczności czasowo
przywrócić kontrole na granicach.
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